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3.3.2021 A9-0016/306

Amendement 306
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
namens de Fractie The Left

Verslag A9-0016/2021
Clara Aguilera
Visserijcontroles
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Afdeling 1 – hoofdstuk 1 – titel IV – artikel 25 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting. Daartoe wordt 
een in overeenstemming met lid 2 
vastgesteld minimumpercentage 
vissersvaartuigen die op soorten vissen 
waarvoor een aanlandingsverplichting 
geldt en die hun vlag voeren, uitgerust met 
CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) 
die continu opnemen en over 
gegevensopslag beschikken.

1. De lidstaten waarborgen een 
effectieve controle op de 
aanlandingsverplichting, op de bijvangsten 
van kwetsbare soorten en op de 
betrouwbaarheid van de vangstgegevens. 
Daartoe worden alle in overeenstemming 
met lid 2 vastgestelde vissersvaartuigen die 
actief vistuig gebruiken en vaartuigen van 
meer dan 12 m lang die passief vistuig 
gebruiken en die hun vlag voeren, 
uitgerust met CCTV-systemen (gesloten 
televisiecircuit) die continu opnemen en 
andere elektronische volgapparatuur die 
continu opneemt en over gegevensopslag 
beschikt, in overeenstemming met alle 
toepasselijke regels inzake de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de verwerking van 
persoonsgegevens. De CCTV-opnames 
zijn beperkt tot de tuigage en de 
onderdelen van de vaartuigen waar de 
visserijproducten aan boord gebracht, 
behandeld en bewaard worden, waarbij 
het recht op privacy van de bemanning te 
allen tijde wordt geëerbiedigd. Die CCTV-
systemen registreren geen audiosignaal, 
en audiosignaal wordt niet gebruikt voor 
monitoringdoeleinden.

Or. en
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Motivering

Op deze manier wordt de tekst gekoppeld aan de definitie die de Commissie hanteert voor 
kleinschalige vaartuigen en wordt gewaarborgd dat de tekst ook betrekking kan hebben op 
bijvoorbeeld trawlers voor de garnaalvisserij in de kustwateren, waarvan het bekend is dat ze 
grote problemen met bijvangsten hebben.
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Amendement 307
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
namens de Fractie The Left

Verslag A9-0016/2021
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Visserijcontroles
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Afdeling 1 – hoofdstuk 1 – titel IV – artikel 25 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95. In die programma’s worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de types 
vissersvaartuigen die in die categorieën 
worden opgenomen.

2. Het in lid 1 vermelde percentage 
vissersvaartuigen wordt voor verschillende 
risicocategorieën vastgesteld in specifieke 
controle- en inspectieprogramma’s die 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
95. In die programma’s worden tevens de 
risicocategorieën bepaald, evenals de types 
vissersvaartuigen die in die categorieën 
worden opgenomen. De risicocategorieën 
worden uiterlijk in augustus 2022 door de 
Commissie gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Urgent implementation of appropriate tools enabling the enforcement of the landing 
obligation is highly necessary to allow for the sustainable management of fish populations. 
Since the European landing obligation was initiated in 2015, the majority of EU Total 
allowable catches was increased, to account for the part of the catch that was previously 
discarded and would now be landed. However, according to members of the Scientific, 
Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), discarding has not declined in 
EU fisheries at any significant level and the magnitude of these increases may likely have 
resulted in a substantial widespread increase in fishing mortality being exerted on European 
fish populations. https://academic.oup.com/icesjms/advance-
article/doi/10.1093/icesjms/fsaa200/6026103?login=true


